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ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN
Plébániánkon lelkigyakorlatos  kurzust  tart Bartha  Angéla
vezetésével az Új Aratás Iskolaközösség.  Nagyon ajánljuk a
helyi híveknek. Hitünk alapjaiban mélyít el tanítással, szimbó-
lumokkal és erős imádsággal. Témái: Isten valóságos szeretete,
Jézus megváltásának ereje, és a Szentlélekben való öröm. A ta-
pasztalat szerint a résztvevők személyes istenkapcsolatra ébred-
nek, és valóban új élet kezdődik ezzel számukra.  Plébániánkon
21 éve tartottak Fülöp kurzust,  de most megújítva, új  névvel
tartják. Landesz Rita így emlékszik vissza rá:  21 évvel ezelőtt
olyan "hangulatomban" , életszakaszomban talált meg a Új élet
(lánykori nevén Fülöp) kurzusra szóló meghívás, amikor  épp
kerestem valami mást,  valami többet,  mint  ami addig volt és
ami más volt, mint amit a világ kínált. Ezért természetesen je-
lentkeztem a kurzusra. Legfőbb tapasztalatom az volt, hogy utá-
na  teljesen  megváltozott  az  életem.  Valami  olyasmit  éltem
meg , mint a Húsvét misztériuma: bizonyos értelemben halott
voltam, de jött a feltámadás! Isten egy új életet kínált fel nekem.
És én elfogadtam. Megtapasztaltam az Atya szeretetét, a Fiú ál-
dozatát és a Szentlélek, kegyelmét ajándékait. Mindezért szívből
ajánlom mindenkinek ezt  a lehetőséget.  Fiatalnak és kevésbé
fiatalnak is. - Vigyázat, fertőz!  A kurzus  után a családtagjaim
is részt vettek későbbi kurzusokon. "...újuljatok meg gondolko-
dástok szellemében és öltsétek magatokra az új embert, aki Is-
ten képére igazságban és valódi  szentségben teremtetett." /Ef.
4,23/ Mindenkit szeretettel várnak május 11. 17ó-tól, 12-én 8-
21ó és 13-án 8-15ó között.  Fontos,  hogy végig  tudjunk részt
venni.  Jelentkezés,  infó  a  kihelyezett  3  részbe  hajtott
meghívókon,a https://szentandras.ujevangelizacio.hu/ honlapon.

PÜNKÖSDHÉTFŐI MAJÁLIS
Idén először Pünkösd hétfőn tartjuk Szűz Máriának az Egy-
ház Anyjának emléknapját.  Az idei  pünkösdhétfői  majálist
május 21-én tartunk a máriaremetei kegytemplom kertjében.
Idén a figyelem fókuszába az Eucharisztikus Kongresszusra való
előkészület kerül. A nap témája: Az Eucharisztikus közösség –
közösség az Egyházban.  A program az alábbiak szerint alakul: 
- 10ó-tól atyák, munkatársaik tanúsága az eucharisztikus életről.
- Egész nap lesz szentségimádás. A 8 Boldogság Közösség tanít
az imáról, a szentségimádásról. A templomban gyónási lehetősé-
get biztosítunk. Itt lesz felállítva a missziós vándorkereszt is.
- Bittsánszky Jánosné egyházmegyei családreferens várja a há-
zaspárokat, ill. a házasközösségek tagjait, hogy együtt gondolják
át az év törekvéseit, hangsúllyal az Eucharisztia témájában.
- 9ó-tól az  egyházmegyei ministránstalálkozó a hivatásgondozó-
és ifjúsági referatúra munkatársainak részvételével. 
- A parkban kicsiknek és nagyobbaknak lesz játék és foglalkozás. 
- A plébániák, intézmények sátraiknál fogadják az érdeklődőket.
- 13ó-kor egyházmegyei ministránsverseny eredményhirdetése.
- 13.15ó-kor a római Nemzetközi Ministránstalálkozóra utazók-
nak, majd a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
készülve ad főpásztori buzdítást Bíboros atya.
- 14ó-kor ünnepi mise a szabadtéri oltárnál. 
- 15.15 órától a plébániák missziós küldötteinek konferenciájára
és tapasztalat-megosztására kerül sor a NEK szervezésében.

EGYHÁZMEGYEI MINISTRÁNSPROGRAMOK
Szeretettel hívom a ministránsokat az egyházmegyei ministráns
programokra.  A  legfontosabb  eseménye  az  évnek  a  Római
Ministráns  Találkozó.  180-an  fogunk  részt  venni.  Kérlek,
imádkozzál,  hogy  ez  a  zarándoklat  segítse,  és  erősítse  a
fiatalokban a szolgálatot és a hivatás lelkületét! Programok:
Máriaremetei „Esztergomi” Ministráns Találkozó május 21.

Pünkösdhétfő! Jelentkezési határidő: május 14. A találkozón
megrendezésre  kerül  a  hagyományos  Szent  Adalbert  kupa,  a
ministránsverseny. A program 9ó-kor kezdődik és misével fog
befejeződni, ami 14ó-kor lesz. A programban falmászás, torony-
építés, kötéltáncolás, imádság, és sok-sok játék. Az egyik alap-
témája a találkozónak az Oltáriszentség és Brenner János élete.
Hozz magaddal ministránsruhát, és harapnivalót az ebédhez. Je-
lentkezési határidő: május 14. (h). (Fontos a létszám miatt!)
Ministráns Focibajnokság június 2. (szo) Jelentkezési határ-
idő: május 28.  Korosztályok: I. alsós, II. 5-6. ill. 7-8. osztály,
III. gimnazista, IV. egyetemista. A Tarzíciusz kupát a Havanna-
telepi Szent László templomhoz közel eső pályákon bonyolítjuk
le. Találkozás a templomban reggel 9-kor, regisztráció 8:30-tól.
Azok a plébániák, ahol sok ministráns van, akár több csapattal
is nevezhetnek! A csapatok 5+1 fősek, kispályán játszunk, van
néhány aszfaltos, de a legtöbb műfüves pálya. Alsós korosztály-
ba kevés csapat jelentkezett tavaly, lehet hívni a volt elsőáldo-
zókat, hogy csatlakozzanak. Lányok is jöhetnek.
Ministráns Vezetőképző 2018-19. Jelentkezési határidő: ok-
tóber 1.  Ősztől újra indítjuk a Ministráns Vezetőképzőt. Ezzel
szeretnénk segíteni a plébániai ministránsélet megszervezését, a
liturgia szolgálatát, valamint segíteni a fiataloknak, hogy a papi
hivatással megismerkedhessenek. A programra 14 év fölötti fiúk
jelentkezését várjuk. A program részleteiről szeptemberben kül-
döm az értesítőt. dr. Kálmán Antal ministráns referens

AMITŐL TÉNYLEG VÁLTOZIK A VILÁG (II.)
Vendégségben az Úr asztalánál:  Michels  Antal  józsefvárosi
plébános két éve azt is megengedi, hogy a karácsonyi ebédek-
hez a Horváth Mihály téri Szent József templomban terítsenek.
Ilyenkor hosszú sörpadokat állítanak a széksorok közé. 
Tóni atyának nem ismeretlen a vendéglátás világa. Mielőtt pap-
pá szentelték, szakácsnak tanult, dolgozott a Grand Hotelben, a
Gellért Szállóban, aztán a külügyminisztérium diplomáciai ven-
déglátásában,  ahol  Margaret  Thatchernek,  Olof  Palmének  és
Kádár Jánosnak is főzött. 
–  Mindig  szerettem a  hasamat.  A szüleim azt  mesélték,  már
négyévesen szendvicset készítettem magamnak. Amikor pedig
megkérdezték, mi szeretnék lenni, ha nagy leszek, nagy maga-
biztossággal vágtam rá: kolbász! 
Hamar rájött azonban, ha „nem hozza az üzletet”, nem lesz jó
vendéglátós.  Közösséget  keresett,  ezért  fordult  az egyházhoz.
Kozma atya tanításait hallgatva jött rá arra, mi az igazi hivatása.
– Imre atya mondta: Uraim, a szegényeket és a hajléktalanokat
először meg kell etetni. Utána lehet beszélni Isten országáról.
Tóni atya megszívlelte a tanítást. Már káplánként a Rózsák te-
rén, a helyi kisboltban reggelit fizetett az utcán élőknek. Ha va-
laki  ételt  kért  tőlük,  oda  irányították,  ahol  megkapta  ingyen
ugyanazt, amit ők ettek: tíz deka párizsit, negyed kiló kenyeret
és  fél  liter  tejet.  Később,  amikor  Kárpátalján  teljesített  lelki-
pásztori  szolgálatot,  akárcsak a helyiek,  ő is  kompótot  főzött
minden nap, hogy legyen mivel megkínálni a hozzá betérőket. 
– Azt szoktam mondani, hogy korábban az én asztalomnál, most
meg az Úr asztalánál látom vendégül az embereket. 
A muszlimokra is  gondolnak!  Vidáman pattog  a  tűz  az üst
alatti kályhában. Konkoly Edit még rátesz egy adag száraz fát,
és elmeséli, reggel ½ 8 óta főznek. 
– 5 kiló hagymát pucoltunk hozzá, átválogattunk 8 kiló lencsét,
és felszeltünk 1 kiló szalonnát. Már csak a 10 kiló húsnak kell
megfőnie – mondja, miközben a sűrű levest kavargatja. 
Edit  Szár községben az Élni  Jó vendégházat  üzemelteti,  ahol
gyakran szerveznek gyerektáborokat, így tanult meg sok éhes
szájat etetni. Amikor önkéntesként besegített a Loyola Caféban
felszolgálni, akkor támadt az az ötlete, hogy kár az étterem sza-
kácsainak fizetni, ha ő is meg tudja főzni a vasárnapi ebédeket. 
– Először még egyedül csináltam mindent, de az nagyon meg-
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terhelő volt, ezért arra gondoltam, miért ne kapcsolnánk össze a
főzést a közösségépítéssel. Azóta sokszor kijönnek az önkénte-
sek Szárra segíteni vagy becipelem az alapanyagokat és az üstöt
a városba, majd a helyszínen készítjük el az ételt. 
Edit még tejszínnel sűríti a levest, de előtte kivesz egy adaggal
belőle, mert a rászorulók között van egy tejcukor-érzékeny lány
is. Amikor muszlim vallású vendégeket is várnak, akkor amúgy
arra is ügyelnek, hogy csirke vagy pulykahúsból főzzenek. 
– Azt vallom, amit Teréz anya mondott. Az utcán élőknek nem
az éhség a gondjuk, hanem a magány.  Nagyon vágynak a  jó
szóra, együttlétre. Ezért úgy várják ezeket a havi alkalmakat,
mint valami ünnepet. Megmosdanak, és tiszta ruhát öltenek.
A szolidaritás globalizációja! Bentről hangos szék-és asztalto-
logatás  hallatszik.  A bp-i  József  Attila  gimnázium közösségi
szolgálatos tanulói már rendezik a termet a tálalásra. A fal mel-
lett polcon friss vázában aranyeső várja, hogy asztalra kerüljön. 
– Ma mindent a fiatalok koordinálnak – mondja Márti.  – Én
csak megmutattam, mit hol találnak. Asztalokat pl. mi nem így
szoktuk elrendezni, de az a jó, ha a srácoknak van saját ötletük
Beöthe Dorka, a közösség egyik tagja lesz a fiatalok irányítója.
Dorka a Madách Imre Gimnázium 12-dikes tanulója, és nemrég
költözött családjával a fővárosba. Korábban Pécsett éltek, ahol
szülei  rendszeresen  jártak  idősekhez  és  szociális  otthonokba.
Bp-en kapcsolódtak be a hajléktalanmisszióba, így ő is rendsze-
resen jár ételt osztani szerdánként, a Béke iskolájában is besegít
– Amikor először mentem az utcára, aggódtam, hogyan fogok
kapcsolatot teremteni az emberekkel, de nem azért, mert hajlék-
talanok, hanem mert ismeretlenek voltak. Aztán szép lassan ki-
alakultak a barátságok, és ma már nem idegenekhez megyek.
Nemrég például kilakoltatták a Rákóczi téren a barátainkat két
hétre, és elképesztő öröm volt, amikor visszajöttek. 
Dorka az iskolában nem beszél arról, mivel tölti a szabadidejét,
de annak nagyon örül, hogy sok olyan fiatallal találkozik a va-
sárnapi ebédeken, aki a kötelező óraszám elvégzése után is szí-
vesen kapcsolódik be önkéntes közösségi munkába. 
– Én már beleszülettem ebbe, de elképzelni sem tudom, hogy ne
csináljam ezt. 
Lassan  10  óra.  Előbb  mise,  aztán  ½  12-kor  tálalás.  Mielőtt
eljövünk,  látom,  ahogy  Szőke  Péter  a  közösségi  szolgálatos
fiatalokkal  beszélget.  Említette,  el  akarja  nekik  mesélni  az
Irgalmas Szamaritánus történetét. Ő mondta:
– Szükség van arra, hogy a következő nemzedék megtanulja az
együttérzést és a közösségvállalást. Ahogy a pápa mondja: ha a
szolidaritás globalizációja megvalósul a közöny globalizációjá-
val szemben, akkor sokkal jobb világ elé nézhetünk.

Szép Krisztina 


